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Sammandrag 

I föreliggande arbete jämförs Nordupplands runsvenska antroponomastikon 

(personnamnsförråd) med Västergötlands med avseende på fördelningen av 

namnbildningstyper, vilka namn och namnleder som är mest frekventa och andelen unika 

namn. Det framkommer att Norduppland och Västergötland har i stort sett identisk 

fördelning av namnbildningstyper och andel unika namn men skiljer sig åt både gällande 

vilka namn och förleder som är mest frekventa och hur stor andel de frekventa namnen 

och förlederna utgör av respektive områdes totala material. Västergötland, vars frekventa 

namn utgör en större andel, förefaller ha ett mer homogent och mindre originellt 

antroponomastikon än Uppland. Den större variationen i det uppländska materialet kan 

eventuellt förklaras med att de uppländska runstenarna rests av och till minne av en 

socialt mer differentierad grupp. Den västgötska enheten speglar att de västgötska 

stenarna hört till en smalare samhällsklass. Att västgötska namn som antagits vara 

högstatusnamn inte förekommer i Norduppland, antas bero på regional variation i 

namnförrådet.   
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1  Inledning 

I södra och mellersta Sverige har det gått flera skiljelinjer mellan sydväst och öst, bland 

annat dialektgränser, gränser där en typ av jordbruksredskap byts mot en annan och 

gränser för olika gårdstyper. Alla dessa gränser, om än flytande, visar på ett sydvästligt 

och ett östligt område som på olika sätt skiljer sig något från varandra. En gissning att de 

språkliga och kulturella skillnaderna utsträcker sig även till bruket av personnamn ligger 

nära till hands. Namn är trots allt en sammanstöpning av språk och kultur. 

 En namnflora speglar samhället den existerar i. Det är naturligtvis ingen slump att 

apostlanamn som Mattias och Simon börjar slå igenom när Sverige kristnas, att tyska 

namn som Didrik och Gertrud gör sitt intåg tillsammans med tyska handelsmän under 

1300-talet, att man gärna ger namnen en fransk touche så att Johanna blir Jeanne under 

renässansen med dess dyrkan av det franska hovet, att ett uppsving för de bibliska 

namnen sammanfaller med 1800-talets religiösa väckelserörelser eller att gamla nordiska 

namn som Hjalmar och Einar återupplivas under den nationalromantiska epoken 

(Otterbjörk 1979). Att dagens namnflora är större och mer divergerande än någonsin och 

att många strävar efter att ge sina barn ett namn som är unikt
1
 är ingen överraskning i vårt 

dels multikulturella och globaliserade, dels hårt individualiserande samhälle. Med 

utgångspunkten att våra namn som kollektiv säger något om oss som kollektiv och 

följaktligen att de vikingatida personnamnen kan säga något om vikingatidens människor 

borde skillnader i val av namn mellan sydväst och öst antyda något om skillnader i de 

ideal och traditioner som rått i respektive område. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka om de skillnader mellan öst och sydväst 

som antytts i undersökningar från andra vetenskapsfält också slår igenom i namnskicket 

                                                 
1 Enligt Sydsvenskan fick vart fjärde barn som föddes i Malmö 2005 ett, för Malmö, unikt namn (Rydén 

2006).  
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under vikingatid. För att rymmas inom ramen för en C-uppsats har ämnet begränsats till 

en jämförelse mellan Västergötlands och nordvästra Upplands antroponomastikon 

(personnamnsförråd). Bakgrunden till valet av områden redovisas i kapitel 2. Valet kunde 

ha fallit på Södermanland som också rymmer en ansenlig mängd runinskrifter eller 

Östergötland, som har ett större antal inskrifter än Västergötland, men dessa båda 

landskap hamnar ibland i ett gränsområde. Till exempel möts man i södra och västra 

Södermanland av götiska språkdrag. Gränserna mellan områdena är förenklingar av 

verkligheten men som framgår av forskningsöversikten nedan (kapitel 2) hamnar 

Uppland nästan alltid på ena sidan och Västergötland på den andra. Dessutom omnämns 

dessa landskap ofta som centrum för sina respektive områden. I ett fall, Birgit Sawyers 

(1988) arbete om runstensresarna, hör Västergötland till ett övergångsområde men 

uppvisar ändå mer likheter med det sydvästra området än med det östra. I Rune Palms 

(1988) behandling av regional variation hör dock Västergötlands norra hörn till det 

nordliga området.  

 

1.2 Terminologi 

Följande terminologi kan vara bra för läsaren att ha med sig genom uppsatsen. Till att 

börja med bör det tydliggöras att i det här arbetet har ordet variation alltid den gängse 

betydelsen ’omväxling, olikheter’. Det avser aldrig den forntida sed som inom 

namnforskning och runologi går under benämningen ”variation” och som gick ut på att 

barn i sitt namn ärvde en led efter en släkting medan den andra leden varierade. 

Förkortningarna U och Vg används i tabeller för Norduppland och Västergötland. 

 

antroponomastikon   ett förråd av personnamn 

appellativ    ett substantiv som inte är ett egennamn   

binamn  ett namn som förekommer vid sidan av eller ersätter en 

persons ursprungliga namn men som (i motsats till 

hypokorismen) inte har någon formell grund i det 

ursprungliga namnet. Ex: Ænglandsfari ’englandsfarare’. 

binamnselement ett språkligt element som föregår ett egennamn och 

tillsammans med det utgör ett binamn. Ex: Næs- i Næs-
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VīgæiRR (med betydelsen ’VīgæiRR med koppling till näset, 

udden’). Jfr Andersson 1983:18-19. 

ditematiskt namn tvåledat/sammansatt namn. Består av två appellativer (som 

inte existerar tillsammans som sammansatt ord). Ex: Āsfrīðr 

bildat av ās och frīðr. För namn som bildas av ett 

sammansatt ord, se monotematiskt namn. 

hypokorism  familjär, ofta avkortad, annars på annat sätt till formen 

förändrad variant av ett personnamn. Ex: Tosti av 

Þōrstæinn. 

monotematiskt namn enledat/osammansatt namn. Består oftast av ett substantiv 

(som kan vara sammansatt) eller adjektiv. Ex: UlfR  av 

(fvn.) ulfr ’varg, ulv’. 

moverat namn ett namn bildat som motsvarighet till ett könsspecifikt namn 

för att kunna användas om en individ av motsatt kön. Ex: 

Hælga bildat ur Hælgi. 

 

2 Bakgrund 

Det ligger en anakronism i att tala om ett vikingatida Sverige men det är även svårt att 

tala om ett vikingatida Svealand och Götaland.  

 

Det var alltså inte ett  Sverige som Ansgar besökte, eftersom Sverige inte fanns som 

politisk enhet. Vad som skulle bli Sverige bestod framför allt av två områden, vilka 

befolkades av svear och götar. Ibland gjordes skillnad mellan västgötar och östgötar. 

Folkslagsbeteckningarna svear och götar är besvärliga, inte minst för att innebörden 

växlade över tid. (Lindkvist & Sjöberg 2003:33) 

 

Som ska visas i det här kapitlet finns det ändå flera typer av gränser som avskiljer 

områdena. Birgit Sawyers undersökning (1988) om runstensresarna visar på att det fanns 

skillnader mellan sydväst och öst redan under vikingatiden. 
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2.1 Regionala indelningar baserade på språkliga kriterier  

Mellan Svealand och Götaland går en dialektgräns. Även om Wessén (1969:13) betonar 

att det är fråga om gradvisa övergångar och att en gräns på en karta alltid innebär en 

generalisering placerar han Västergötland som centrum för götamålen och Uppland får 

motsvarande utnämning bland sveamålen (ibid. s. 23 och 30). Östergötland samt västra 

och södra Södermanland är del av ett övergångsområde som uppvisar både uppsvenska 

och götiska drag (ibid. s. 30). 

 Några av de vanligaste ortnamnsefterlederna är också tydligt sydvästligt eller 

östligt orienterade. -ryd/-röd/-red/-rud-varianterna uppträder nästan bara i Götaland och 

västra Svealand. -vin-namnen påträffas, förutom i ett norrländskt kustområde, i 

Västsverige (Västergötland, Bohuslän, norra Halland, Dalsland och Värmland) medan     

-tuna-namnen främst är koncentrerade till Mälarlandskapen. Där är även -inge- och          

-sta(d)-namnen mest frekventa. Namnen på -torp förekommer i både Svealand och 

Götaland men upp till och med Västergötland och Östergötland är det vanligast att 

efterleden förändras till -arp eller -orp om förleden slutat på gammalt genitiv-a eller -ar, 

respektive -o/-u, vilket inte sker längre norrut. (Pamp 1988:29–49) 

 I artikeln Mönsterbunden variation i vikingatidens runinskrifter (1988) framhåller 

Palm värdet av ett regionalt perspektiv på företeelser som inom runologin mest behandlas 

ur kronologisk aspekt. Han konstaterar att den geografiska fördelning som han själv har 

uppmärksammat när det gäller de ortografiska varianterna -Þi-/-Þu- och -ti-/-tu- av 

preteritumändelsen av verbet ræisa stämmer bra överens med de utbredningsområden 

som beskrivits för varianterna Þansi och Þina av det nutida demonstrativa pronominet 

denne. När spridningsbilderna slås ihop framträder ett sydligt område som innefattar 

Danmark, Skåne, Västergötland (utom nordligaste hörnet) och ett nordligt som innefattar 

Uppland, merparten av Södermanland samt Norge. -Þi-/-Þu och Þansi hör till det sydliga 

området medan -ti-/-tu och Þina hör till det nordliga. I Småland och Östergötland 

förekommer alla former. 
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2.2 Regionala indelningar på historisk och etnologisk grund 

Även Birgit Sawyer (1988:12 ff.) ser det som berättigat att i sin undersökning om 

runstenar som ett uttryck för egendom och arvsrätt dela in personerna som rest runstenar i 

ett sydvästligt och ett östligt område. Det östliga området består i huvudsak av Uppland, 

Öland och Södermanland och det sydvästliga av Danmark och Norge. Däremellan finns 

en glidande skala men Västergötland har fler drag gemensamma med det sydvästliga 

området än med det östliga, bland annat låg andel stenar resta gemensamt av flera 

personer och låg andel stenar resta av män och kvinnor tillsammans men hög andel stenar 

resta av fäder till minne av söner. I Västergötland förekommer, till skillnad från det 

östliga området, inte heller systrar och döttrar som resare. Däremot har Västergötland och 

Uppland lika stor andel ensamma kvinnor som resare. 

I sin behandling av plöjningsredskap konstaterar Manne Eriksson (1935:200 f.) att 

en viss variant av årder är vanlig i Sydsverige, en annan variant i Nordsverige och Norge 

och en tredje variant i östra Sverige, från norra Småland upp till Gästrikland. Detta 

speglas även i språket då ordet årder används i östra och norra Sverige medan redskapet 

heter krok i Västergötland, angränsande delar av Östergötland och Småland samt i 

danskan (s. 198 ff.). 

 

2.3 Regionalitet och äldre namnskick 

Det finns en del skrivet om de medeltida personnamnens utbredning. Under den perioden 

är till exempel -grim, liksom -lek, -lak, främst förankrat i Västsverige. Förankring i öst (i 

Uppland, Västmanland, Södermanland, Närke, Östergötland) har Ighul- och namn som 

Fastulf. (Modéer 1989:64 ff.) 

 Enligt Ingwar Fredrikssons avhandling (1961) om medeltida personnamn har 

Tormod, Orm och Andor starkt västlig prägel. De två sistnämnda är klart vanligast i 

Västergötland. Fredriksson ställer även upp ett antal frekvenstabeller för mansnamn 

excerperade i huvudsak från tiondelängder mellan 1578 och 1585. Alla namn som utgör 

0,5 % av sitt områdes totala antal belägg listas. Av de namn som har motsvarighet i 

runinskrifterna finns Sven, Olaf, Erik, Håkon, Björn och Arvid representerade i alla 

redovisade västgötska områden. De tre förstnämnda är vanligast. I tre av fyra områden 
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förekommer Karl och Ambjörn. I alla områden finns 2–4 namn på Tor-; -björn 

förekommer som efterled i olika kombinationer.  

Fredriksson redovisar bara delar av Uppland. Av dem är det bara gruppen Olands 

och Örbyhus häraden och (till Frösåkers härad hörande) Valö socken som har relevans 

för föreliggande arbete (se avsnitt 3.2 för upplysningar om det uppländska materialet). 

Här finns Olaf på en tredje plats, följt av Erik. Av 886 namnbärare finns fem Sigfrid och 

fem Karl. Värt att notera är att namn på Sig- inte förekommer alls i de västgötska 

längderna, förutom i hypokorismen Sigge. 

 

3 Metod och material 

I det följande kommer metoden att beskrivas och materialet att presenteras. 

 

3.1 Metod  

Detta är en komparativ studie. De norduppländska och de västgötska namnen kommer att 

jämföras med varandra med avseende på vilka namn och namnleder som är mest 

frekventa, samt på namnbildning, andelen unika namn och fördelningen mellan könen. 

De kommer även att jämföras med Lena Petersons tabeller (2007:271 ff.) över vilka 

namn och namnleder som är vanligast bland alla vikingatida runinskrifter sammantaget.  

 

3.1.2 Indelning efter namnbildningstyper  

Enligt Gillian Fellows-Jensen (1983) är danska personnamnsforskare överens om att de 

ditematiska namnen utgörs av sammansatta namn, de monotematiska av enkla namn och 

de hypokoristiska av maskulina kortformer på -i och feminina på -a samt diminutiver på  

-ki. Fellows-Jensen själv gör en indelning som baserar sig både på namnens form och 

semantik. Hon påpekar dock att det är problematiskt att använda indelningen på 

historiska källor eftersom man oftast inte vet om ett namn vid en viss tidpunkt enbart har 

till uppgift att särskilja en invid från andra eller om det också är karaktäriserande. Man 

kan inte veta om namnet fortfarande hade någon semantisk innebörd för namngivarna 

eller om det hade hunnit bli ett stelnat namn i ett namnförråd där namnens ursprungliga 

betydelse blivit godtycklig. Eftersom majoriteten namn i den här undersökningens 



 11 

material förmodligen är antingen uppkallelsenamn eller namn tagna ur ett befintligt, 

gemensamt antroponomastikon är en semantisk indelning inte relevant för föreliggande 

undersökning.  

I denna framställning kommer namnen indelas i ditematiska, monotematiska och 

hypokoristiska namn samt avledningar. Kategorierna betecknas 1A, 2A, 3A och 4. 

Avledningarna kan vara avledningar till appellativer eller till egennamn. I vissa fall går 

det inte att avgöra (t.ex. KarlungR). Till de tre första kategorierna har jag skapat 

underkategorier: 1B, 2B och 3B. Se bilaga 1. Moverade namn (Hælga till Hælgi), 

kontraherade namn (Þōrðr till Þōrfreðr), svaga biformer (Anundi till Anundr) och namn 

med binamnselement (Næs-VīgæiRR till VīgæiRR) hamnar i underkategorin till den 

kategori som deras ursprungsnamn hör till (Hælga placeras i underkategorin till de 

monotematiska namnen, dit Hælgi hör; Þōrðr placeras i underkategorin till de 

ditematiska namnen, dit dess ursprung Þōrfreðr hör o.s.v.).
2
 Bildningar till verb, adjektiv 

och appellativ har bedömts ligga närmast de monotematiska namnen och placeras i deras 

underkategori (Rugga: bildning till det fvn. vb. rugga ’rubba, röra fram och tillbaka, 

vagga’). I praktiken kommer underkategorierna att räknas tillsammans med sina 

överkategorier och behandlas på samma sätt, förutom vid sammanställningen av de 

ditematiska namnens för- och efterleder. Där ingår enbart de i egentlig mening 

ditematiska namnen i 1A. Det innebär alltså att namnen i underkategorierna i den här 

undersökningen snarast får ge belägg för de namn som de haft sin utgångspunkt i (Þōrðr 

behandlas i praktiken som ett belägg för Þōrfreðr). Om detta är en godtagbar 

generalisering kan naturligtvis diskuteras.  

Kategorisering blir ofta en balansgång mellan en indelning som är så finfördelad 

att det inte går att dra några nya slutsatser utifrån den – nästan varje objekt har då 

nämligen fått sin egen kategori – och en indelning som är så grov att slutsatserna inte 

säger någonting för att de bara blir svepande generaliseringar. Det är inte självklart att 

alla namn i underkategorierna kan sammanbuntas med sin överordnade kategori men 

principen med underkategorier har bedömts vara den bästa lösningen för att undvika ett 

                                                 
2
 Uppländska Iōn, kontraherad form av Iō(h)an, har räknats till de monotematiska namnens underkategori 

närmast av uteslutningsskäl. Iō(h)an hör inte hemma bland de nordiska ditematiska namnen, är inte en 

avledning eller hypokorism och har bedömts ligga närmast de monotematiska namnens funktion i ett 

vikingatida samhälle. 
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scenario med väldigt många kategorier med få belägg vardera utan att kategorierna för 

den skull blir ett alltför trubbigt instrument. Om indelningen tycks grov är det med 

underkategoriernas hjälp i alla fall överskådligt vilka namn som hänger lösare samman 

med resten av gruppen.  

  

3.2 Material  

Materialet består av namn excerperade från vikingatida runinskrifter i Västergötland och i 

nordvästra Uppland. Beläggen är hämtade från Samnordisk runtextdatabas (version från 

2008) och namntolkningarna har hämtats ur Lena Petersons Nordiskt runnamnslexikon 

(2007). Namnen presenteras i uppsatsen enligt den normaliserade stavning som Peterson 

begagnar sig av.  

Från Västergötland ingår alla belägg för personnamn i vikingatida runinskrifter. 

För att det betydligt rikare uppländska materialet ska vara mer hanterbart, då detta är en 

C-uppsats, har fyra häraden och en socken valts ut som tillsammans kan uppvisa liknande 

antal enskilda belägg för personnamn som hela Västergötland. För att komma den 

indelning av området som rådde under vikingatiden så nära som möjligt har samtliga 

häraden valts ur samma folkland: Tiundaland. Innan Uppland mot slutet av 1200-talet 

blev en enhet bestod området av de tre folklanden Attunda, Fjärdhundra och Tiunda 

(Lindkvist & Sjöberg 2003:34). Tiunda upptar norra Uppland ner till Uppsala. Dess 

nordligaste häraden har ingen direktkontakt med farleden Mälaren och genom att välja 

fyra av dessa, Norunda, Oland, Våla och Örbyhus, minskas risken för påverkan utifrån. 

Att häraderna inte hör till de runstenstätaste i Uppland är ytterligare en faktor som spelat 

in vid valet av undersökningsområde. Detta för att efterlikna de västgötska förhållandena. 

Alla häraden utom Oland ligger samlade runt sjön Tämnaren. Oland gränsar till Norunda 

i väst. Därtill tillkommer Bälinge socken som ligger väster om Norunda. Dessa häraden 

och Bälinge socken bildar alltså, liksom Västergötland, ett sammanhängande område utan 

havskust (de häraden i Västergötland som har havskust saknar runstenar). Hädanefter 

kommer ”Uppland” beteckna den del av Tiundaland som materialet hämtas från, om det 

inte särskilt specificeras att hela landskapet åsyftas. 

De namntolkningar som är osäkra (markerade med ”?” i Peterson 2007) men där 

det för närvarande inte finns något annat alternativ till tolkning inkluderas i mitt material 
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och markeras även här med ”?” (ett frågetecken per osäkert belägg). Om alla osäkra 

namn ströks skulle materialet bli för litet, och det finns inget skäl att inte utnyttja de 

tolkningar som gjorts även om de är osäkra. De namn som har flera alternativa tolkningar 

har strukits då det ligger utanför det här arbetets syfte att ta ställning till vilka tolkningar 

av runföljderna som är mest sannolika. 

Bland de uppländska namnen stryks 22 belägg som inte blivit tolkade, vars 

tolkningar det råder oenighet om eller som betecknar religiösa gestalter.
3
 Strukna blir 

också de fall där det är ovisst om det ens är fråga om ett personnamn och inte ett 

appellativ. Av samma skäl stryks 36 av de västgötska beläggen.  

I de fall där flera belägg betecknar samma person stryks alla belägg utom ett. Att 

Ø:piR
4
 förekommer sju gånger i det uppländska materialet är resultatet av att Ø:piR var en 

ristare som man gärna anlitade och som hade för vana att underteckna sina verk. Det 

säger ingenting om hur vanligt namnet Ø:piR var. När samma namn förekommer flera 

gånger i samma inskrift antas namnet beteckna samma person, såvida det inte är 

uppenbart att beläggen åsyftar olika personer. I regel stryks alltså alla belägg utom ett för 

ett namn som förekommer flera gånger i samma inskrift. Efter dessa strykningar har 

Uppland ett grundmaterial som omfattar totalt 292 belägg fördelade på 199 olika namn, 

varav 13 % av beläggen gäller kvinnor och 87 % gäller män (tabell 1). Grundmaterialet 

för Västergötland består av 265 belägg fördelade på 154 namn varav knappa 12 % av 

beläggen gäller kvinnor och knappa 88 % gäller män. För resterande 0,8 % är det osäkert 

vilket kön bäraren har (tabell 2). Det går i snitt 1,5 belägg på ett uppländskt namn och 1,7 

belägg på ett västgötskt. 

 

Tabell 1  Grundmaterial, Norduppland. 

Antal belägg fördelat på namnbildningskategori. 

Typ Kvinnonamn Mansnamn Ovisst kön Totalt 

1. Ditematiska 29 139 0 168 

2. Monotematiska 2 77 0 79 

3. Hypokoristiska 3 8 0 11 

4. Avledningar 0 6 0 6 

5. Osäkra 4 24 0 28 

Totalt 38 254 0 292 

                                                 
3
 De religiösa namn som förekommer i Uppland är Kristr och Guð och i Västergötland Guð, Kristr, Sankta 

Maria och Þorr. 
4
 Vokaltecknen Ø och ø med längdstreck kan av tekniska skäl inte återges i denna uppsats. De skrivs därför 

Ø: respektive ø:. 
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Tabell 2  Grundmaterial, Västergötland. 

Antal belägg fördelat på namnbildningskategori. 
Typ Kvinnonamn Mansnamn Ovisst kön Totalt 

1. Ditematiska 14 111 0  125 

2. Monotematiska 2 69 1  72 

3. Hypokoristiska 15 18 0 33 

4. Avledningar 0 3 0 3 

5. Osäkra 0 30 1  31 

Totalt 31 231 2  264 

 

Dessa belägg bildar grundmaterialet. Detta redovisas i sin helhet fördelat på 

namnbildningskategorier i bilaga 1. Runinskrifterna utgör ett förhållandevis konstant och 

litet material. Det är motiverat att utnyttja de delar man kan använda maximalt för att få 

en så rättvisande bild av verkligheten som möjligt. Till de olika delundersökningarna 

tillkommer därför material som på grund av sin fragmentariska form eller sin osäkra 

tolkning inte går att använda i alla delundersökningar men som kan användas i enskilda 

delundersökningar. Dessa tillskott redogörs för i avsnitten 3.2.1-3.2.4 och finns listade i 

bilaga 2. 

 

3.2.1 Namnbildning 

Till det material som studien av namnbildning vilar på tillkommer de namn vars 

tolkningar av runföljden är osäkra men där de föreslagna alternativen faller in i samma 

namnbildningskategori. I materialet från Norduppland finns fem sådana namn. I ett fall 

gäller det ett monotematiskt namn (RefR eller RæifR) och övriga fyra gäller ditematiska 

namn (SigdiarfR eller SǣdiarfR, Stynfriðr eller Stæinfriðr, Styrfastr eller Stæinfastr och 

ÞōrgæiRR eller Þōrgærðr, se bilaga 2). Alltså adderas ett belägg till kategorin uppländska 

monotematiska namn och fyra till de ditematiska. Det ger 297 belägg. 

 I Västergötland finns sex namn med alternativa runologiska tolkningar där båda 

tolkningarna faller in i samma namnbildningskategori (Galmi eller Gamli, Gnæggir eller 

Knæikir, Kanpr eller Gapr, Starri eller Stari, StyrlakR eller Styrlaugr och Þōrgarðr eller 

Þōrgærðr, se bilaga 2). Västergötlands material till namnbildningsundersökningen består 

sålunda av 270 belägg. Ingen skillnad görs på kvinno- och mansnamn. 
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3.2.2 Frekventa namn 

Till jämförelsen av frekventa namn tillkommer inget material då samtliga hela namn 

finns i grundmaterialet. Här går det dock inte att blanda mans- och kvinnonamn. Därför 

delas beläggen in i fyra grupper: uppländska kvinnonamn (38 belägg), uppländska 

mansnamn (254 belägg), västgötska kvinnonamn (31 belägg), västgötska mansnamn (232 

belägg). Jag bortser från de två västgötska belägg som är osäkra vad gäller 

könstillhörighet. 

  

3.2.3 Frekventa namnleder  

När de mest frekventa namnlederna ska undersökas är det naturligtvis bara den del av 

grundmaterialet som utgörs av ditematiska namn som kan användas. Det innebär namnen 

i kategori 1A, det vill säga 164 belägg från Uppland och 112 belägg från Västergötland. 

Till undersökningen av vilka namnleder som är mest frekventa tillkommer de 

namn och fragment av namn, där det varit möjligt att säkert tolka en led men inte båda  

(se bilaga 2). För Upplands del ger fragmenten två förleder och åtta efterleder. För 

Västergötlands del utökas materialet med fyra förleder och tre efterleder. Det innebär en 

risk att räkna in fragmenten eftersom det är möjligt att en del av dem i själva verket är 

monotematiska namn bildade av ett sammansatt appellativ men den utökning av 

materialet som tillägget innebär gör det värt att ta den risken.  

Hos de forntida sammansatta namnen har mansnamn maskulina efterleder och 

kvinnonamn feminina. Därför kommer maskulina och feminina ändelser att hållas isär. 

Uppland har efter den extra tillökningen 31 belägg på feminina efterleder och 141 belägg 

på maskulina. Västergötland får 13 feminina belägg och 102 maskulina. Förlederna har 

inga dylika begränsningar så vid jämförelsen av förleder tas ingen hänsyn till genus. Det 

innebär att Upplands material består av 166 belägg på förleder. Motsvarande siffra för 

Västergötland är 116. 

 

3.2.4 Unika namn 

Materialet består av de namn ur grundmaterialet som bara förekommer en gång i de 

vikingatida runinskrifterna. Några av dem kommer senare att dyka upp i medeltida källor 

men i många fall är det vikingatida belägget den enda dokumentationen av namnet som 
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finns. De namn som förekommer flera gånger, men vars samtliga belägg betecknar 

samma person, räknas till de unika namnen. En lista över de unika namnen finns i    

bilaga 3. 

 

4  Resultat 

I det följande kommer resultaten från delundersökningarna att redovisas. Det sker i form 

av tabeller och kommentarer till dessa.  

 

4.1  Namnbildning 

I nordvästra Uppland utgörs drygt hälften av namnbeståndet av ditematiska namn, i 

Västergötland knappt hälften (tabell 3 och 4). Andelen monotematiska namn är nästan 

identisk i områdena, en fjärdedel. Det som skiljer områdena åt är att Västergötland har en 

större andel hypokorismer, 12,2 % jämfört med Upplands 3,7 %. Antalet namn med 

osäker tillhörighet (det vill säga de fall där det finns alternativa tolkningar) är tillräckligt 

många för att de skulle ha kunnat påverka resultatet något om det varit möjligt att fördela 

dem på de övriga kategorierna. Det hade dock inte varit fråga om några stora 

förändringar, då de osäkra namnen bara utgör en tiondel av det totala materialet och den 

tiondelen skulle ha delats upp på olika kategorier. Norduppland och Västergötland visar 

följaktligen stora likheter vad fördelningen av namnbildningstyper beträffar.  

 

Tabell 3  Antal uppländska belägg per namnbildningskategori. 

Andel i procent av totalt antal belägg inom parentes.  

Typ Kvinnonamn Mansnamn Ovisst kön Totalt 

1. Ditematiska 30 141 1 172 (57,9) 

2. Monotematiska   2   78 0   80 (26,9) 

3. Hypokoristiska   3     8 0   11   (3,7) 

4. Avledningar   0     6 0     6   (2,0) 

5. Osäkra   4   24 0   28   (9,4) 

Totalt 39 (13,1) 257 (86,5) 1 (0,3) 297  (100) 
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Tabell 4  Antal västgötska belägg per namnbildningskategori. 

Andel i procent av totalt antal belägg inom parentes. 

Typ Kvinnonamn Mansnamn Ovisst kön Totalt 

1. Ditematiska 14 112 1 127 (47,0) 

2. Monotematiska   2   72 1    75 (27,8) 

3. Hypokoristiska 15   18 0   33 (12,2) 

4. Avledningar   0     4 0     4 (1,5) 

5. Osäkra   0   30 1    31 (11,5) 

Totalt 31 (11,5) 236 (87,4) 3 (1,1) 270 (100) 

 

 

4.2  Frekventa namn 

Materialet består av 254 uppländska och 232 västgötska belägg för mansnamn. I tabell 5 

redovisas de namn som kan uppvisa fyra belägg eller fler i respektive område.  

 

Tabell 5  De vanligaste mansnamnen i Norduppland och Västergötland. 

Norduppland    Västergötland   

Namn Antal 

belägg 

% av 

hela U 

 Namn Antal 

belägg 

% av 

hela Vg 

Iǫfurr   6 2,4 %  ÞōriR 11   4,7 % 

Biǫrn   5 2,0 %  Svæinn   9   3,9 % 

FastulfR   5 2,0 %  Þōrstæinn   7   3,0 % 

Þōrbiǫrn   5 2,0 %  Āsbiǫrn/Ǣsbiǫrn   6   2,6 % 

Guðfastr   4 1,6 %  Biǫrn   6   2,6 % 

Ingifastr   4 1,6 %  Þōrðr   6      2,6 % 

Kætilmundr   4 1,6 %  Āsgautr/Ǣsgautr   5   2,2 % 

    An(d)svarr/Ansurr/Assurr   4   1,7 % 

    Āskæll/Ǣskæll   4   1,7 % 

    Guðmundr   4   1,7 % 

    Halfdan   4   1,7 % 

    UlfR   4   1,7 % 

       

Summa 33 13 %   70 30 % 

 

Som framgår av tabell 5 finns det inte många likheter. Av alla de mest frekventa namnen 

i Västergötland och i norra Uppland är det bara ett som förekommer i båda listorna: 

Biǫrn. Västgötska Asgautr och Askæll förekommer inte alls i hela det norduppländska 

materialet. Omvänt är Nordupplands vanligaste namn, Iǫfurr, uteslutande känt från det 

norduppländska materialet. Inte heller FastulfR, Guðfastr, Ingifastr eller Kætilmundr 

finns att hitta bland de västgötska namnen.  

En mer intressant skillnad är kanske att Västergötland, trots mindre material, har 

nästan dubbelt så många namn (12) med fler än fyra belägg och nästan dubbelt så många 
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belägg (70) för de namnen jämfört med Uppland (7 namn, 33 belägg). De tolv mest 

frekventa västgötska namnen utgör nära en tredjedel av hela det västgötska materialet och 

Västergötland förefaller därmed ha ett mer homogent antroponomastikon än Uppland.  

 Vid en jämförelse med de tio vanligaste mansnamnen ur Petersons tabell (2007: 

272, här återgiven förenklad i tabell 6) framkommer likheter med den västgötska tabellen. 

Petersons fyra vanligaste namn,  Svæinn, Biǫrn, Þōrstæinn och UlfR, förekommer bland 

Västergötlands frekventa namn, om än i annan ordning, liksom på sjätte plats ÞōriR, 

Västergötlands vanligaste namn. Att Biǫrn och Þōrbiǫrn är de enda uppländska namnen 

som återkommer hos Peterson verkar också styrka att Nordupplands namnskick skulle 

vara mer originellt.  

 

Tabell 6  De tio vanligaste mansnamnen i de vikingatida runinskrifterna 

efter Peterson 2007. 

 

 

Kvinnonamnens 38 uppländska och 31 västgötska belägg visar samma tendens som 

mansnamnen. Västergötland har fler kvinnonamn med fler än fyra belägg, och de 

beläggen sammanlagda utgör en betydligt större andel av de västgötska kvinnonamnen 

totalt jämfört med Uppland (tabell 7). De västgötska placeringarna är identiska med 

början av Petersons tabell (2007:274, här återgiven förenklad i tabell 8) medan det 

uppländska Gillaug kommer först på åttonde plats. Underlaget är uppenbarligen alldeles 

för litet för att det ska gå att dra några slutsatser men eftersom kvinno- och mansnamnen 

pekar i samma riktning stöder resultaten varandra. 

 

 

 

 

Namn Antal belägg Varav osäkra 

Svæinn 147 11 

Biǫrn 118   5 

Þōrstæinn   90   1 

UlfR   75   6 

Anundr/Ǫnundr    63   3 

ÞōriR   57   2 

Gunnar   56   2 

Þōrbiǫrn    56   2 

ŌlafR/- læifR   52   7 

Øystæinn   52 12 
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Tabell 7  De vanligaste kvinnonamnen i Norduppland och Västergötland. 

Norduppland    Västergötland   

Namn Antal 

belägg 

% av 

hela U 

 Namn Antal 

belägg 

% av 

hela Vg 

Gillaug 4 11 %  Þōra   8 26 % 

    Āsa   4 13 % 

       

Summa 4 11  %   12 39 % 

 

Tabell 8  De vanligaste kvinnonamnen i de vikingatida runinskrifterna 

efter Peterson 2007. 

 

 

 

4.3  Frekventa namnleder 

De namnleder som utgör minst 3,4 % av respektive områdes material räknas här som 

frekventa. Procentgränsen har satts med utgångspunkt i framför allt Västergötlands 

material och med målet att belysa ett ”lagom” antal leder. Jag har gjort bedömningen att 

om det finns fyra belägg för en förled bland Västergötlands 116 ditematiska namn är det 

tillräckligt för att förleden ska kunna räknas som frekvent. Då Upplands förledsmaterial 

består av 166 belägg innebär gränsen att en frekvent förled i det uppländska materialet 

ska ha minst sex belägg.  

Upplands 141 maskulina belägg kräver minst fem belägg av en efterled för att den 

ska gå för frekvent och Västergötlands 102 maskulina belägg kräver minst fyra. De givna 

kriterierna kan inte appliceras på de feminina efterlederna på grund av att de är så få. 

Varje uppländskt belägg skulle ha räknats som frekvent då materialet inte innehåller mer 

än 31 belägg för feminina förleder. Med 13 västgötska belägg står varje enskilt belägg 

ensamt för 7,7 %. På ett så litet material säger alltså en procentgräns inte så mycket. För 

att ändå få till stånd en jämförelse har en gräns satts vid fem belägg för det uppländska 

materialet och fyra för det västgötska. 

 

Namn Antal belägg Varav osäkra 

Þōra 26 - 

Āsa 25 3 

Guðlaug/Gullaug 23 3 

Guðfriðr/Gyriðr 23 1 

Holmfriðr 23 1 

Inga 19 - 

Sigrīðr 19 1 

Gillaug 18 - 

Ingigærðr 16 4 

Āsfriðr/Ās-/Ǣstriðr 14 1 
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4.3.1 Förleder 

Vid en jämförelse av de mest frekventa förlederna ser vi samma tendens som vid 

jämförelsen av de mest frekventa namnen (avsnitt 4.2). Ett litet antal förleder står för en 

stor andel av de västgötska beläggen. Den vanligaste förleden Þōr-/ Þūr- utgör ensam 

nära en femtedel av de västgötska förlederna. Tillsammans med de sju andra förlederna 

blir det så mycket som 61 % av beläggen (tabell 9).  

   

Tabell 9  De vanligaste förlederna i Norduppland och Västergötland. 

Norduppland    Västergötland   

Namn Antal 

belägg 

% av 

hela U 

 Namn Antal 

belägg 

% av 

hela Vg 

Fast- 13   7,8  Þōr-/ Þūr- 22 ? 19,0 

Ing(i)- 12   7,2  Ās-/Ǣs- 21 ? 18,1 

Þōr-/ Þūr- 11   6,6  Guð-   6 ?   5,2 

Ās-/Ǣs-   9   5,4  Gunn-   5   4,3 

Guð-   9   5,4  Auð-   5 ?   4,3 

Kætil-   9   5,4  Hær-   4   3,4 

Sig-   7   4,2  Vī-   4   3,4 

Holm-   6   3,6  Øy-   4   3,4 

Øy-   6 ?   3,6     

       

Summa 82 49    71 61 

 

De nio vanligaste uppländska förlederna förekommer i 82 belägg, vilket innebär hälften 

av det uppländska materialet. Upplands två vanligaste förleder, Fast- och Ing(i)-, 

förekommer inte alls bland de västgötska sammansatta namnen. Båda områdena har 

förleder som inte hör till Petersons vanligaste (Uppland: Fast-, Kætil-, Holm- och Øy-; 

Västergötland: Auð-, Hær- och Øy-; tabell 10). 

 

Tabell 10 De vanligaste förlederna i ditematiska namn 

efter Peterson 2007. 

Förled Summa Varav osäkra 

Sig- 36 5 

Þōr-/ Þūr- 36 2 

Ās-/Ǣs- 34 8 

Guð- 25 4 

Gunn- 24 4 

Vī- 24 3 

GæiR- 23 5 

Ar(i)n-/Ær(i)n- 22 1 

Hrōð- 22 1 

Ing(i)- (Ingv-) 20 2 
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4.3.2 Efterleder 

Förutom -hǫfði och -undr/-vindr finns de vanligaste efterlederna i Uppland med bland de 

tio vanligaste efterlederna bland alla vikingatida inskrifter (tabell 11 och tabell 12). 

Efterleden -læifR/-lafR förekommer i Uppland men är bäst företrädd i Västergötland. Av 

de västgötska efterlederna är det två som inte finns bland Petersons tio vanligaste 

maskulina efterleder: -gautr och -gīsl/-gils.  

 

Tabell 11  De vanligaste maskulina efterlederna i Norduppland och Västergötland. 

Norduppland   Västergötland   

Namn Antal 

belägg 

% av 

hela U 

 Namn Antal 

belägg 

% av 

hela U 

-fastr 24 17,0  -stæinn 12 11,8 

-biǫrn 23 ? 16,3  -mundr 11 10.8 

-gæiRR 14   9,9  -biǫrn 10   9,8 

-mundr 13   9,2  -kæ(ti)ll 10 ?   9,8 

-ulfR 10 ?   7,0  -arr   7   6,9 

-arr   7 ?   5,0  -gautr   6   5,9 

-stæinn   7   5,0  -læifR/-lafR   6    5,9 

-undr/-vindr   6 ?   4,3   -ulfR   6 ?   5,9 

-hǫfði   5    3,5  -gīsl/-gils   4   4,0 

-kæ(ti)ll   5   3,5     

-viðr    5   3,5     

       

Summa 119 84   72 71  

 

Tabell 12  De vanligaste maskulina efterlederna i ditematiska namn 

efter Peterson 2007. 

 

 

Materialet för kvinnonamnen är fortfarande ringa men följer återigen samma mönster 

som mansnamnen i motsvarande kategori. Uppland ger fler frekventa efterleder (tabell 

13). De vanligaste efterlederna utgör också en större andel av efterlederna än de 

västgötska. Det extra efterledsfragmentet ger Västergötland dess enda kandidat: -frīðr. 

Efterled Antal belägg Varav osäkra 

-ulfR 52 6 

-biǫrn 51 5 

-gæiRR 38 5 

-arr 30 8 

-mundr 28 3 

-viðr 27 3 

-fastr 24 - 

-stæinn 24 4 

-kæ(ti)ll 19 2 

-læifR/-lafR 18 2 
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 Eftersom beläggen för kvinnonamn är relativt få kan man vänta sig att resultaten 

för Uppland och Västergötland borde stämma ganska väl överens med Petersons tabell 

(2007:285, här återgiven förenklad i tabell 14). De är ju själva så pass stor del av hennes 

totala material. Upplands -frīðr visar sig utgöra mer än en tredjedel av alla vikingatida 

belägg för efterleden. De tre tabellerna stämmer väl överens med det undantaget att 

uppländska  -fast/fǫst kommer först på en sextonde plats (av arton) och då med enbart 

fyra belägg. Det måste bero på att Peterson inte inkluderar tolkade fragment av namn. I 

mitt material finns en efterled -fast/fǫst med otolkad förled. 

 

Tabell 13  De vanligaste feminina efterlederna i Norduppland och Västergötland. 

Norduppland    Västergötland   

Namn Antal 

belägg 

% av 

hela U 

 Namn Antal 

belägg 

% av 

hela Vg 

-frīðr   9 ? 29,0  -frīðr 4 30,8 

-fast/fǫst   5 16,1     

-laug   5 ? 16,1      

       

Summa 19 61 %    30,8 % 

 

Tabell 14  De vanligaste feminina efterlederna i ditematiska namn 

efter Peterson 2007. 

Efterled Antal belägg Varav osäkra 

-frīðr 26 6 

-laug 26 5 

-vī 19 - 

-gærðr 14 3 

-hildr 11 1 

-ælfr 10 1 

-gunnr/-guðr/-

gundr 

  9 1 

-biǫrg/-borg   8 - 

-dīs   8 2 

-vǫr   8 1 

-hæiðr   7 1 

 

4.4  Unika namn  

I materialet från Västergötland finns 27 av de namn som det under vikingatid bara finns 

belägg för att en person har hetat. Uppland har nästan lika många, 26. I Västergötland är 

en tiondel av beläggen i grundmaterialet unika namn, i Uppland 8,9 %. Det är följaktligen 

ingen stor skillnad i andelen unika namn. 
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5 Diskussion 

I sammanställningen av resultaten framgår några likheter och skillnader mellan de 

undersökta landsdelarna. Dessa kommer att tas upp på nytt och diskuteras i det här 

kapitlet men först några ord om underrepresentationen av kvinnors namn i materialet 

(5.1) och en återkoppling till den tidigare forskningen (5.2). 

 

5.1 Snedfördelning i materialet 

De dokumenterade kvinnonamnen är betydligt färre än mansnamnen men resultaten från 

undersökningarna om könens respektive namn överensstämmer i varje enskild 

delundersökning med varandra och tycks därmed stödja varandra. När de frekventa 

västgötska kvinnonamnen utgör tre gånger så stor andel som de uppländska gäller samma 

förhållande mellan områdenas mansnamn (avsnitt 4.2). I och med att resultaten för båda 

könen konsekvent pekar åt samma håll tror jag att resultaten för kvinnonamnen, trots att 

materialet är litet, är tillförlitliga så länge de betraktas som generella tendenser (i 

exemplet ovan alltså en tendens att de västgötska kvinnonamnen är mer heterogena än de 

uppländska) och fokus inte läggs på de enskilda namnen. 

 

5.2 Jämförelse med medeltida namnskick 

Vid en jämförelse med forskningen om regional utbredning av medeltida namn (refererad 

i kapitel 2.3) låter några iakttagelser sig göras. Grīm är under medeltiden främst förankrat 

i väst. Även under runsvensk tid är grīm uteslutande känt från det västgötska materialet, 

där det förekommer både som led och monotematiskt namn, även om det inte är väldigt 

frekvent. Motsatt förhållande gäller för uppländska īgull, som under medeltiden är utbrett 

i öst. Det påträffas inte i Västergötlands runinskrifter men är inte heller exceptionellt 

vanligt i Norduppland under runsvensk tid. Däremot hör Fastulf redan under vikingatiden 

till de mest frekventa namnen i Norduppland. Fast-, den vanligaste uppländska förleden, 

förekommer inte alls i Västergötland.  

Det finns inga belägg för föregångare till någon av Fredrikssons (1961) medeltida 

Tormod, Orm eller Andor i vikingatidens Västergötland. Orm- förekommer dock i ett fall 

som förled. Om namnen i Fredrikssons frekvenstabeller kan sägas att det inte är så 
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konstigt att västgötska Tor-/-tor är fortsatt vanligt som namnled in i medeltiden med 

tanke på den stora roll det tycks spela i Västergötland under vikingatid (kapitel 4.3.1). 

Det är något svårare att hitta likheter mellan Fredrikssons uppländska tabell och denna 

undersöknings uppländska namnförråd. För medeltida Sigfrid finns till exempel inga 

norduppländska runsvenska belägg, däremot förekommer förstås Sig- som förled i ett 

antal andra namn. Det är dock på sin plats med en påminnelse om att uppgifterna från 

Fredriksson enbart gäller Olands och Örbyhus häraden, det vill säga bara en del av 

området som föreliggande undersökning hämtat sitt material från.  

 

5.3 Likheter mellan Norduppland och Västergötland 

I vissa avseenden är de undersökta områdena i stort sett identiska. Fördelningen av 

namnbildningstyper ser likadan ut i Norduppland som i Västergötland, med undantaget 

att Västergötland har en större andel hypokorismer. Områdenas belägg innehåller lika 

stor andel kvinnonamn (avsnitt 3.2) och unika namn. Västergötland har dock någon 

procentenhet större andel unika namn. Listorna över områdenas vanligaste efterleder har 

också gemensamma drag. De frekventa efterlederna avviker således från de frekventa 

namnen och förlederna. 

 

5.4 Skillnader mellan Norduppland och Västergötland 

Den skillnad mellan de två områdena som går att utläsa ur efterlederna är att de 

vanligaste maskulina efterlederna i Uppland utgör en lite större andel av det totala antalet 

belägg än deras motsvarigheter i Västergötland. De frekventa namnen och förlederna 

pekar i motsatt riktning. Fler västgötska än uppländska namn har passerat gränsen där de 

klassas som högfrekventa och de mest frekventa västgötska namnen utgör en betydligt 

större andel av landskapets namn i jämförelse med Uppland. Det finns också märkbara 

skillnader i vilka namn som använts mest i Uppland och Västergötland. Det är bara Biǫrn 

som har mer än fyra belägg i båda områdena. Flera av det ena områdets mest frekventa 

namn existerar överhuvudtaget inte i det andra områdets material. Motsvarande gäller för 

förlederna, om än i mindre dramatiska siffror. Ett litet antal förleder står för en stor andel 
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av beläggen (det vanligaste västgötska, Þōr-/ Þūr-, står ensamt för en femtedel). De två 

vanligaste uppländska förlederna existerar inte i Västergötland.  

 

5.5 Förklaringar 

Det finns alltså skillnader mellan nordvästra Upplands och Västergötlands namn och 

förleder och de uppländska ter sig i flera fall mer heterogena än de västgötska. Att de 

västgötska namnen och lederna oftast visar större likheter med Petersons tabeller över 

alla vikingatida namnbelägg är också en indikation på att det norduppländska 

antroponomastikonet är mer originellt. Antalet efterleder sett till alla vikingatida 

inskrifter är mer begränsat än antalet förleder (Modéer 1989:32). Alltså erbjuder 

efterlederna mindre möjligheter till variation, vilket kan förklara att Upplands och 

Västergötlands efterleder uppvisar större likheter med varandra än deras förleder. Därför 

kommer i det följande att tas fasta på de skillnader som uppmärksammats bland 

förlederna och de hela namnen. Kan det finnas fler förklaringar till variationen än den 

inledande hypotesen att resultaten skulle spegla regionala namnskick? För att hitta andra 

förklaringar kan man utgå från de problem som källorna medför. 

 

5.5.1 Kronologisk förklaring 

Det första problemet är av kronologisk art. Eftersom det är osäkert att datera runinskrifter 

och många av dem enbart kan ges en relativ kronologi
5
 är det svårt att veta hur  samtida 

de uppländska och västgötska inskrifterna är. Grunderna som dateringen sker på har 

ifrågasatts och ogiltigförklarats (jfr Lagman 1990 om de stungna runorna och Williams 

1990 om ås-runan som dateringsmedel). Vissa av kriterierna för datering pendlar mellan 

att tolkas som upplysningar om tiden för ristningens tillkomst eller som regionala 

skillnader (till exempel utformningen av runstensdjur och ornamentik som av Hans 

Christiansson (1959) beskrivits som regionalt bunden men som har omvärderats sedan 

Anne-Sofie Gräslunds (1998) prövning av dem som kronologiska markörer). Jag 

instämmer med Palm (1988) som förespråkar att forskningen bör börja med att gruppera 

efter något som är säkert (geografiska områden) istället för att bygga nya resonemang på 

                                                 
5
 Med relativ kronologi rangordnas ristningen med avseende på ålder i förhållande till andra ristningar. Den 

bedöms alltså vara äldre eller yngre än en annan ristning utan att det sägs något om åldern i siffror. 
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gamla skrangliga sådana (dateringsmedel). De flesta runstenar står idag kvar mer eller 

mindre där de restes. Det är klokast att först ta fasta på det regionala istället för att 

gruppera efter ålder när mätinstrumenten för tid är så osäkra. 

Vi ska ändå pröva om en tidsskillnad i ristningarnas uppkomst kan vara en 

förklaring till olikheterna mellan namnmaterialen i Uppland och Västergötland. 

Västergötlands inskrifter anses av von Friesen (1933:176, 179, 206, 224) härröra från, i 

runda siffror, år 1000–1050 och de uppländska från 1020–1100. Han betonar emellertid 

att tidsbestämningen inte är säker. Tidsskillnaden som von Friesen beskriver för 

Västergötland och Norduppland är inte stor men skulle kunna tänkas orsaka något skilda 

namn i inskrifterna, som en följd av olika generationers namnpreferenser. Men att till 

exempel Grim fortfarande under medeltiden har sitt starkaste fäste i väst, liksom namnen 

på Sig- i öst, talar mot att skillnaderna mellan Uppland och Västergötland under 

vikingatiden i första hand skulle bero på att landskapens stenar rests med femtio års 

tidsskillnad. 

 

5.5.2 Social förklaring 

Det andra problemet med källorna är att de bara säger något om namnen på de som reste 

stenar och fick stenar resta efter sig. Runstensnamnen visar med all sannolikhet inte ett 

representativt snitt ur befolkningen. Att resa en sten kan inte ha varit billigt, det uppfattas 

av vetenskapen av idag som en statusmarkör och stenarna kan ha haft funktionen av 

dokument som skulle styrka arvsrätt (Sawyer 1988). Den avlidne hade i så fall haft 

egendom nog för att det skulle vara viktigt att markera släktbanden till denne. Vi möts av 

de privilegierades namn. Här kan vi ha en förklaring till de skillnader som iakttagits 

mellan uppländska och västgötska personnamn. Namn har nämligen koppling till sociala 

grupper. Se Modéer 1989:63 och, för en mer samtida belysning av ämnet, Aldrins 

(2010:148) informanter och blivande föräldrar som i färd med att namnge sina barn 

uppger att ett namn ”låter lite högfärdigt på nåt sätt” medan de om andra namn ”tänker 

arbetarklass”. De uppländska inskrifterna (hela landskapets) är mer än fyra gånger så 

många som de västgötska. Om runstensresandet i Uppland fått en större och därmed 

kanske även bredare och mer folklig förankring än i Västergötland är det sannolikt att den 

större variationen i det norduppländska namnskicket är en konsekvens av att det inte bara 
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är de rikaste rika och mäktigaste mäktiga som figurerar i inskrifterna. Det uppländska 

namnmaterialet vittnar i så fall om flera lager av samhället än det västgötska. 

 Jag tror att vi har förklaringen till den något större variationen bland uppländska 

namn i att det är människor från en vidare samhällsklass som får komma till tals. Det 

förklarar dock inte att inte ett enda namn på Grīm-/-grīmR, som enligt resonemanget ovan 

måste ha varit en acceptabel del i ett högstatusnamn (eftersom det förekommer i 

Västergötlands inskrifter), går att hitta i det norduppländska namnmaterialet. Där tror jag 

att vi har att göra med regionala variationer.  

  

6 Sammanfattning 

Norduppland och Västergötland är nästan identiska vad gäller fördelning av 

namnbildningstyper och andel unika namn. De skiljer sig däremot åt när det kommer till 

förleder och hela namn, både gällande vilka namn och förleder som används och hur stor 

del av det totala materialet de utgör. Uppland förefaller ha ett mer varierat och originellt 

antroponomastikon. Att områdenas efterleder uppvisar större likheter än förlederna 

förklaras med att det finns färre efterleder att tillgå och att det därmed finns mindre 

möjlighet till variation. 

 Den troligaste förklaringen till den större norduppländska variationen är att seden 

att resa runstenar där anammats även av människor med lägre rang så att det uppländska 

materialet ger inblick i flera samhällsklassers namnförråd. Den västgötska enheten skulle 

alltså bero på att det enbart är det sociala toppskicket som har resurser att resa stenar 

medan det i Uppland skulle finnas dokumentation över ett socialt bredare 

antroponomastikon. Att båda områdena har frekventa namn och leder som 

överhuvudtaget inte förekommer i det andra området förklaras med att det finns en 

regional variation mellan områdena. 

 Att det inte är de norduppländska namnen som övervägande visar likheter med 

Lena Petersons tabeller (2007) är överraskande då landskapets inskrifter utgör så stor del 

av den totala mängden vikingatida inskrifter. Kanske är de häraden som här har 

undersökts atypiska för landskapet Uppland? I så fall kunde det vara intressant med en 

jämförelse av namnen inom hela landskapet, till exempel mellan de olika folklanden. 



 28 

Eftersom Upplands inskrifter är så många borde det vara möjligt att se tendenser till 

lokala skillnader om de finns.  

Här har namnen jämförts främst med utgångspunkt i vilka namn och namnleder 

som är mest frekventa i varje område. Syftet har varit att se om områdena skiljer sig åt, 

vilket de på några punkter tycks göra. Ett annat tillvägagångssätt, som hade sagt mer om 

hur landsdelarnas namnskick skiljer sig åt, hade gått ut på en excerpering och analys av 

de namn som inte är gemensamma för områdena. Istället för att fokusera på vanlighet 

skulle undersökningen alltså fokusera på det avvikande. Kanske skulle man då hitta de 

drag i respektive områdes namnskatt som särskiljer dem. 
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 Bilaga 1 Grundmaterialet fördelat på namnbildningskategorier 

 

Vokaltecknen Ø och ø med längdstreck kan av tekniska skäl inte återges i denna uppsats. 

De skrivs därför Ø: respektive ø:.  

 

† betyder att inskriften har försvunnit. 

$ betyder att det finns nyare tolkningar av inskriften än de som finns återgivna i  

   Samnordisk runtextdatabas. 

 

NORDUPPLAND     VÄSTERGÖTLAND 
 

1A Ditematiska namn 

 

 

 

 

Kvinnonamn 

Ādis?    U1107 

Āsfrīðr    U1074† 

Āsgunnr   U1093 

Āsgærðr/Ǣsgærðr  U1177  

Fastlaug   U1102†, U1140 

Fastvī   U1079$, U1098   

Guðvǫr    U1133† 

Gunnþrūðr   U1145 

GunnælfR   U1096 

Gyrīðr    U1104$ 

Heðinfast/Hiðinfast U1083†$  

Holmfrīðr   U1063$, U1097 

Ingifrīðr   U1090† 

Ingigærðr  U1041 

Ingilæif   U1053, U1097 

Iōfast    U1015$, U1051 

Iǫfurfast/-fǫst  U1089 

Iǫfurfriðr  U1098 

Kætillaug/-lauga   U1039$ 

Rūnfrīðr  U1017?, U1022$ 

Sigrīðr   U1035  

Þōrunnr/-uðr   U1097 

VīælfR   U1039$ 

 

Mansnamn 

Ābiǫrn    U1084 

ĀdiarfR    U1130† 

Agmundr/Ǫgmundr U1097 

Āguti    U1018? 

Agviðr    U1133†, U1134 

Anundr    U1025†, U1146 

Ar(i)n-/Ær(i)nfastr  U1023† 

Ar(i)n-/Ær(i)nmundr  U1030†, U1148†  

Āsbiǫrn   U1028, U1096, U1106  

ĀsgæiRR   U1017? (2ggr) 

Āsmundr  U1142, U1144$, U1149$ 

Beläggen avser samma 

person. 

Auðbiǫrn   U1062 

Auðviðr    U1132 

Kvinnonamn 

Āsfrīðr    Vg154  

Āskatla     Vg127  

Gunnvǫr   Vg9$ Vg152  

Gyrīðr    Vg52  

Iōrunnr    Vg2  

Rannvæig   Vg118 

Þōrnȳ    Vg169 

Þōrunnr/-uðr   Vg32 

Þȳrvī/Þōrvī   Vg150, Vg170  

Vīfrīðr    Vg18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mansnamn 

Agmundr/Ǫgmundr  Vg34, Vg150, Vg178  

Āguti     Vg74? 

Algīsl    Vg 45  

AlrīkR    Vg119$ (3 ggr) 

AlvēR/ǪlvēR   Vg87, Vg100, Vg127  

ĀlæifR    Vg9$  

Anundr    Vg6  

Āsbiǫrn/Ǣsbiǫrn   Vg77, Vg101, Vg157, 

Vg178, Vg182$, Vg184 

Āsgautr/Ǣsgautr  Vg66, Vg74, Vg102, 

Vg103, Vg140 

ĀsgæiRR/ǢsgaiRR  Vg154  

Āskæll/Ǣskæll   Vg37, Vg109?, Vg130, 

Vg198   

ĀslakR    Vg NOR1997;27  
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Biarnhǫfði  U1045 (2ggr)  Beläggen 

avser far och son. 

BiarnulfR   U1103† 

Borgfastr   U1052, U1081 

BryniulfR/BrunulfR  U1106 

DiūRgæiRR   U1139$ 

Fastarr    U1023†   

FastgæiRR   U1140 

Fasthæiðr   U1132  

Fastþegn   U1139$ 

FastulfR  U1017, U1020, U1051, 

U1098, U1142 

Folkbiǫrn   U1144$  

GangulfR?   U1062 

Gefialdr   U1052 

Gerðarr/Giarðarr  U1087† 

Guðfastr  U1020, U1043, U1054, 

U1148† 

Guðmundr   U1043 

Guðstæinn   U1102† 

GullæifR   U1085$ 

Gunnarr   U1075†, U1122 

Gunnviðr   U1143$ 

GæiRfastr   U1144$ 

GæiRmundr/GæiRmundi  U1149$ 

Harðstæinn   U1097 

Heðinbiǫrn/Hiðinbiǫrn  U1038†$  

HialmgæiRR   U1018, U1014 

Holmbiǫrn   U1031  

Holmfastr   U1017 

HolmgæiRR  U1050, U1060$, 

UFv1974;203 Samma 

person avses i U1050 

och U1060. 

HōnæfR    U1144$ 

HrōðlæifR  U1102† 

Hvīthǫfði   U1142 

Hæimkæll   U1099†, U1122 (2ggr) 

HæriaRR?   U1144 $ 

Īgulfastr   U1014$, U1019 

Ingifastr  U1032$, U1073†, 

U1085$, U1106 

Ingimundr   U1090† 

IngulfR U1041, U1052, U1075† 

Beläggen avser samma 

person. 

Ingvarr    U1032, U1143$ 

IōgæiRR    U1127 

Iǫrundr   U1048, U1063$?, U1106  

Kætilbiǫrn   U1023†, U1047  

Kætilfastr   U1081, U1088† 

Kætilmundr  U1025†, U1040$, 

U1053, U1088† 

Āsmundr   Vg124$, Vg135 †  

AuðgrīmR    Vg37? 

Auðin    Vg92 

Auðkæ(t)ill   Vg102, Vg103 

BryniulfR/BrunulfR  Vg59 

FriðlæifR  Vg115  

Frøystæinn   Vg67, Vg137 

GefulfR    Vg59 

GrīmulfR   Vg190  

Guðmarr   Vg20? 

Guðmundr   Vg130, Vg139, Vg194, 

Vg155 

Gunnarr   Vg14, Vg119$, Vg127  

GæiRmundr   Vg8, Vg115 

Haraldr    Vg85$ 

Hāvarðr   Vg181?  

Holmfastr   Vg21† 

Hrōarr    Vg15  

Hræiðarr   Vg51  

HærlaugR   Vg171 

HærulfR    Vg117$ 

Hærvarðr   Vg14 

Iǫrundr   Vg92  

Kulbæinn   Vg178  

ŌlafR    Vg12, Vg51, Vg181  

Ormarr    Vg194  

Ragnarr   Vg55 

Sigmarr    Vg119 $ 

SigtryggR   Vg127  

Styrbiǫrn   Vg53  

Stæinbiǫrn   Vg105  

StæinþoriR?   Vg133  

ÞiūðulfR    Vg170?, Vg179  

Þōrbiǫrn    Vg156  

Þōrgautr   Vg117$, Vg128 

Þōrgils/-gīsl   Vg79, Vg87 

Þorkæ(ti)ll   Vg9$, Vg35, Vg40  

ÞōrlafR    Vg107 

Þōrstæinn  Vg3, Vg4, Vg6, Vg17†, 

Vg107, Vg116, Vg175 

Þōrviðr    Vg160? 

Vībiǫrn    Vg162$ 

Vīfastr    Vg151 

Vīstæinn   Vg175 

Vīurðr    Vg73  

ÆirīkR    Vg4, Vg119$ (2 ggr) 

Æivīsl    Vg119$ (3 ggr) 

Øystæinn   Vg23, Vg186$ 

Øyvindr    Vg62, Vg179 
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Līk(n)biǫrn  U1074†, U1095 

Beläggen avser samma 

person. 

Mæginbiǫrn  U1177  

NæfgæiRR   U1083†$, U1140 

ŌlæifR    U1075† 

RāðulfR    U1146 

Rīkhvatr   U1042$ 

Rūnfastr   U1041, U1135 

Rūnviðr    U1065$ 

SigdiarfR   U1031 

Sigfastr    U1036, U1105 

SiggæiRR   U1104$ 

Sighvatr   U1080$ 

Sigviðr    U1026 

Stōðbiǫrn   U1039$?, U1073† 

Stōðkæll   U1102† 

Styrbiǫrn    U1034 

Stæingīsl   U1024 

Svarthǫfði   U1014$,  U1018 

Sǣmundr   U1024 

Þōrbiǫrn  U1025†, U1031, U1034, 

U1094†, U1149$ 

Þōrfastr    U1034 

Þōrkæ(ti)ll   U1072 

Þōrstæinn   U1034, U1075† 

UddgæiRR/OddgæiRR  U1123  

Vībiǫrn    U1099† 

Vīgbiǫrn   U1021, U1086†  

Vīgmarr   U1142 

Vīgmundr   U1051 

Vīkæ(t)ill   U1036 

ÆilīfR    U1022$ 

ÆilæifR    U1176$ 

Øybiǫrn   U1047 

ØygæiRR   U1047 

Øystæinn/Æistæinn  U1039$, U1083†$, 

U1095 

Øy(vi)ndr   U1027? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mansnamn 

Iǫrundi    U1085$ 

Næs-VīgæiRR   U1104$ 

ÞōlfR    U1129†$? 

Þōrðr    U1107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnonamn 

Ōlof    Vg13, Vg50  

 

Mansnamn 

Anundi    Vg195  

Sǣ-Øyndr  Vg186$  

TōliR    Vg35, Vg162$, Vg169  

Þōrðr Vg23, Vg24, Vg25†, 

Vg32, Vg157, Vg173  

1B Bildningar till ditematiska namn 
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2A Monotematiska namn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnonamn 

Gās    U1102† 

 

Mansnamn 

An(d)svarr?   U1013$? 

Arta?    U1083†$ 

Biǫrn  U1042$, U1064†, 

U1084†, U1094, U1132  

BlæikR    U1143$ 

Brandr    U1026, U1036, U1072 

Brūsi    U1094† 

DiarfR    U1074† 

Full(h)ugi   U1093, U1131† 

Fundinn   U1040$, U1176$, U1146 

Fux    U1065$ 

Gīsl    U1027, U1047? 

Glōði    U1091$† 

Guti    U1076†, U1096 

Halfdan    U1022$?, U1080$ 

Hrafn   U1144$ 

Hūskarl    U1139$ (2ggr) 

Iarl    U1033 

Īgull    U1027, U1047 

Ill(h)ugi    U1022$? 

Iǫfurr  U1015$, U1056, 

U1065$, U1073†, 

U1086†, U1131†  

Kāri    U1065$, U1146 

Karl    U1060$, U1080$ 

Klintr    U1143$? 

Knūtr    U1149$ 

KulR?    U1053 

KvigR    U1035 

Kætill    U1044, U1053, U1104$ 

Litli    U1177 

Liūtr    U1016$, U1132 

Nasi    U1033, U1074†, U1104$ 

ŌfæigR    U1043, U1056 

Ōsnīkinn   U1042$, U1092$ 

OtryggR    U1087† 

Ōþvaginn   U1102† 

RīkR    U1145 

Siōli    U1085$ 

Stōri    U1092$ 

Svæinn    U1065$, U1149$, U1122 

Þialfi    U1052 (2ggr) 

UlfR    U1043 

Vīseti    U1056 

Æistr  U1050, U1060$  

 

 

 

 

Kvinnonamn 

Siþa?    Vg133 

 

Mansnamn 

Biǫrn  Vg2, Vg17†, Vg113, 

Vg122, Vg125, Vg153  

Bolli/Bulli?  Vg161 (2 ggr)  Beläggen 

avser olika personer. 

Brandr    Vg135† 

BrōðiR    Vg90  

Brūni    Vg198  

DagR    Vg101, Vg113 

Fōtr    Vg59  

Fundinn   Vg157, Vg180  

Gautr    Vg12 

GrīmR    Vg7, Vg123  

Guti    Vg48 

GæiRR    Vg61 

GæitingR?   Vg8 

Halfdan  Vg7, Vg39, Vg176$, 

Vg199? 

Hialli    Vg59 

HialmR    Vg59, Vg199? 

HræfningR   Vg59 

Hælgi    Vg174$  

Kafli    Vg158,  

Kani    Vg152 

Karl    Vg42†, Vg112 

Kārr    Vg56$?, Vg73  

Kāti    Vg177$  

KīkR    Vg85$  

Kætill    Vg11, Vg13, Vg79  

RefR    Vg175 

Sefi/Siafi   Vg136, Vg193 

Styrr   Vg179 

Svæinn   Vg27?, Vg44, Vg49†, 

Vg50, Vg58†, Vg103, 

Vg126†?, Vg133, 

Vg192$  

Uddr    Vg4 

UlfR  Vg55, Vg78†, Vg125, 

VgNOR1997;27 

Ūtlagi    Vg62 

Varr    Vg117$ 

Vigmaðr   Vg30 $ 

VīkingR    Vg17† 

Vīseti    Vg18 

Ø:piR     Vg49†? 
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Beläggen avser samma 

person. 

Ænglandsfari   U1181 

Ø:piR   U1022$, U1034, 

U1063$, U1072, U1100, 

U1106, U1177 Beläggen 

avser samma person. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnonamn 

Hælga    U1036 

 

Mansnamn 

Iōn    U1031, U1052 

Snærri-Biǫrn    U1088† 

UggR?    U1146 

 

 

 

 

 

 

Kvinnonamn 

Fasta    U1023†   

Gulla    U1044 

Rūna    U1041 

 

 

 

 

 

 

Mansnamn 

Fasti    U1145, U1127, U1079$ 

Gulli    U1039$? 

Gunni    U1099† 

Mundi    U1026 

Sibbi    U1122 

Tobbi/Tubbi   U1177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oviss könstillhörighet 

Auga    Vg77 

 

 

 

 

 

Kvinnonamn 

Kāta    Vg79 

 

Mansnamn 

Rugga  Vg139, Vg149 Beläggen 

avser samma person. 

Slūta?    Vg182$  

Ærri     Vg32 

 

 

 

 

 

Kvinnonamn 

Āsa  Vg59, Vg66, Vg72, 

Vg178  

Auða    Vg75$ 

Gyða    Vg110$ 

Tōla    Vg61  

Þōra  Vg30$, Vg33$, Vg41, 

Vg66, Vg67, Vg106, 

Vg115, Vg 171  

 

Mansnamn 

Āsti    Vg16$  

Fari    Vg55 

Gīsli    Vg119$  

Guði    Vg187 

Gufi    Vg173, Vg181 

Gunni    Vg40 

Iuli    Vg184 

Tōfi/Tūfi   Vg257  

Tōki/Tūki/Tȳki   Vg104, Vg114, Vg197 

Tosti    Vg33$?, Vg87, Vg171 

Tūmi/Tummi   Vg3  

Vīfi    Vg151 

 

 

2B Bildningar till monotematiska namn 

3A Hypokoristiska namn 
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Mansnamn 

KarlungR   U1133† 

Skaldi    U1107 

Sōti    U1032 

Suni    UFv1974;203 

Þrōtti    U1132 

Ø:ringR    U1015$ 

 

 

 

 

Kvinnonamn 

Gillaug  U1048, U1095, U1107, 

U1176$ 

 

Mansnamn 

Āki   U1016$ 

Āli/Alli   U1038†$ 

Andvēttr   U1036(2ggr), U1052, 

U1076† 

Bæinviðr   U1062 

DiūRi   U1139$ (2ggr) 

GæiRi   U1144$ 

Hagbarðr   U1041 (2ggr) 

Hākon   U1022$ 

Hugi   U1058†$ 

HæmingR   U1019, U1084 

Ingialdr   U1032, U1084, U1089 

Kiūli   U1039$, U1040$, 

U1042$ Beläggen avser 

samma person. 

ÞoriR   U1143$, U1144$, 

U1176$ 

Þrōndr   U1103†, U1127? 

Vīgi   U1022$?, U1089 

 

 

 

 

Mansnamn 

Kār-tōki   Vg180  

 

 

 

 

Mansnamn 

Gialli    Vg59 

Hættingr?   Vg14 

Svæinungr   Vg118  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mansnamn 

Āli/Alli    Vg75$, Vg137  

An(d)svarr/Ansurr/Assurr Vg50, Vg92, Vg195, 

VgNOR1997;27  

Gȳi    Vg109  

GæiRi     Vg187, Vg158 

HaklangR?   Vg47 

Hākon    Vg128  

Heðinn    Vg120†   

HæmingR   Vg105 

Ingialdr    Vg190 

Karli    Vg137 

Styfialdr   Vg189? 

Særli    Vg45  

Tryggvi?   Vg130 

ÞoriR  Vg11, Vg13, Vg15, 

Vg16$, Vg50, Vg78†, 

Vg100, Vg112, Vg114, 

Vg156, Vg160, Vg169 

Þrasi    Vg39 

 

Oviss könstillhörighet 

Þiūð(r)    Vg122 

 

3B Bildningar till hypokoristiska namn 

5 Osäker namnbildningstyp 

4 Avledningar 
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Bilaga 2 Tillskottsmaterial 

 

NORDUPPLAND     VÄSTERGÖTLAND 

 

 

 

 

 

Förledsfragment 

 
Oviss könstillhörighet 

stur…    U1101†      Styr- 

ÞōrgæiRR eller Þōrgærðr U1100          Þōr-, Þūr- 

 

 

 

 

Efterledsfragment 
 

Kvinnonamn 

[...fast]    U1098      -fast/fǫst 

Stynfriðr eller Stæinfriðr  U1063$      -frīðr 
 

Mansnamn 

 [...(u)]h[i]   U1123      -hugi 

...ikaiR    U1046$      -gæiRR 

...fast    U1037†      -fastr 

...[f]astr   U1081      -fastr 

SigdiarfR eller SǣdiarfR  U1046$      -diarfR 

Styrfastr eller Stæinfastr  U1130†      -fastr 

 

 

 

 

Namnbildning 
 

Kvinnonamn 

Stynfriðr eller Stæinfriðr  U1063$   Ditematiskt 
 

Mansnamn 

RefR eller RæifR   U1077$   Monotematiskt 

SigdiarfR eller SǣdiarfR  U1046$   Ditematiskt 

Styrfastr eller Stæinfastr  U1130†   Ditematiskt 

 

Oviss könstillhörighet 

ÞōrgæiRR eller Þōrgærðr  U1100   Ditematiskt 

 

 

Förledsfragment 

 
Mansnamn 

StyrlakR eller Styrlaugr  Vg56$      Styr- 
 

Oviss könstillhörighet 

auð…    Vg168      Auð- 

frið…   Vg28†      Frið- 

Þōrgarðr eller Þōrgærðr  Vg104      Þōr-, Þūr- 

 

 

 

 

Efterledsfragment 
 

Kvinnonamn 

...(r)iþr    Vg 44?      -frīðr 

 

Mansnamn 

...-utr    Vg 139      -gautr 

stulnufþi   Vg 108      -hǫfði 

 

 

 

 

Namnbildning 
 

Mansnamn 

Galmi eller Gamli  Vg174$   Monotematiskt 

Gnæggir eller Knæikir  Vg177$   Avledning 

Kanpr eller Gapr  Vg30$    Monotematiskt 

Starri eller Stari   Vg172   Monotematiskt 

StyrlakR eller Styrlaugr  Vg56$   Ditematiskt 

 

Oviss könstillhörighet 

Þōrgarðr eller Þōrgærðr  Vg104   Ditematiskt 
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Bilaga 3 Unika namn 

 

NORDUPPLAND     VÄSTERGÖTLAND 

 
1A Ditematiska namn 

 

 

 

 

Kvinnonamn 

Ādis?    U1107 

Gunnþrūðr   U1145 

Kætillaug/-lauga  U1039$ 

ViælfR    U1039$ 

 

Mansnamn 

Agviðr    U1133†, U1134 

Auðviðr    U1132 

DiūRgæiRR   U1139$ 

Fastþegn   U1139$ 

GangulfR?   U1062 

Gefialdr   U1052 

Līk(n)biǫrn   U1074†, U1095 

Mæginbiǫrn   U1177  

RāðulfR    U1146 

Rīkhvatr   U1042$ 

Rūnviðr    U1065$ 

Stæingīsl   U1024 

 

 

 

Mansnamn 

Næs-VīgæiRR   U1104$ 

 

 

 

 

 

 

 

Mansnamn 

Arta?    U1083†$ 

Fux    U1065$ 

Glōði    U1091$† 

Siōli    U1085$ 

 

 

 

 

 

 

 

Mansnamn 

Snærri-Biǫrn    U1088† 

UggR?    U1146 

 

Kvinnonamn 

Þōrnȳ   Vg169 

 

 

 

 

Mansnamn 

Algīsl    Vg 45  

AuðgrīmR    Vg37? 

FriðlæifR   Vg115  

GefulfR    Vg59 

Hræiðarr   Vg51  

HærlaugR   Vg171 

Hærvarðr  Vg14 

StæinþoriR?   Vg133  

Þōrviðr    Vg160? 

Vīurðr    Vg73  

 

 

 

 

 

Mansnamn 

Sǣ-Øyndr   Vg186$  

 

 

 

 

Kvinnonamn 

Siþa?    Vg133 

 

Mansnamn  

GæitingR?   Vg8 

Hialli   Vg59 

Kafli    Vg158,  

KīkR    Vg85$  

 

Oviss könstillhörighet  

Auga    Vg77 

 

 

 

 

Mansnamn 

Rugga    Vg139, Vg149, 

Slūta?   Vg182$  

1B Bildningar till ditematiska namn 

2A Monotematiska namn 

2B Bildningar till monotematiska namn 



 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnonamn 

Fasta    U1023†   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mansnamn 

Bæinviðr   U1062 

Hagbarðr  U1041 (2ggr) 

Ærri     Vg32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mansnamn 

Kār-tōki   Vg180 

 

 

 

 

 

Mansnamn 

HættingR?   Vg14 

 

 

 

 

 

Mansnamn 

Særli    Vg45  

Tryggvi?   Vg130 

Þrasi   Vg39 

Oviss könstillhörighet 
Þiūð(r)    Vg122 

 

4 Avledningar 

3B Bildningar till hypokoristiska namn 

5 Osäker namnbildningstyp 

3A Hypokoristiska namn 


